Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Redacteur Economie en Digitalisering
(voltijds, contract van onbepaalde duur, Corda Campus Hasselt)
Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we u bij nodig.
De toenemende digitalisering, de impact van onze economie op het klimaat, de toenemende diversiteit
en globalisering zorgen voor een nieuwe economische sense of urgency.
Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Functieomschrijving
Beschik je over sterke analytische en redactionele vaardigheden? Ben je gebeten door de laatste
economische ontwikkelingen en digitaliseringstrends? Heb jij een vlotte pen om hierover op een
heldere manier te communiceren naar een breed publiek binnen het Limburgs economische werkveld?
Dan ben jij de redacteur die we zoeken!
Als redacteur economie en digitalisering ben je een cruciale schakel in het verspreiden van kennis over
de Limburgse economische uitdagingen en aankomende trends in digitalisering. Je volgt deze evoluties
dan ook nauwgezet op en vertaalt ze samen met onze data en analyses naar bruikbare teksten of
adviezen voor ondernemingen, werknemers, beleidsmakers en lokale overheden. Met inspirerende
verhalen draag jij bij aan de digitale versnelling van de Limburgse economie.
Wie zoeken wij?











Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een ruime interesse in economie en ondernemerschap.
Je bent sterk geboeid door thema’s als digitalisering en technologische evoluties (IT, blockchain,
Internet of Things, AI, big data, Industrie 4.0, …).
Je hebt een vlotte pen en beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden. Ook mondeling
ben je een sterke communicator.
Je onderbouwt je verhaal graag met cijfers, maar je hebt ook sterke affiniteit in het verzamelen
van kwalitatieve info via interviews, desk- en fieldresearch, vakliteratuur, ...
Je hebt goede kennis van Office-toepassingen. Kennis van software voor datavisualisatie,
multimedia-opmaak of infographics is mooi meegenomen.
Je hebt kennis van het sociaaleconomische werkveld.
Je bent een netwerker en bruggenbouwer die sterke relaties kan onderhouden met bedrijfsleiders,
beleidsverantwoordelijken, kennisinstellingen en Limburgse stakeholders.
Je werkt nauwgezet, resultaatgericht en kan goed om met deadlines.
Je bent ondernemend, een teamplayer en kan je flexibel opstellen.
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Wat bieden wij?







Stimulerende werkomgeving: de vernieuwde POM Limburg is een organisatie waar ruimte is
voor initiatief en creativiteit. Bovendien liggen de kantoren van POM Limburg op de Corda
Campus, één van de economische hotspots van Limburg.
Impact en verantwoordelijkheid: Je hebt een verantwoordelijke functie met veel autonomie
en afwisseling en met maatschappelijke impact op de regio. Je draagt bij aan de verdere
economische ontwikkeling van de provincie Limburg.
Permanente opleidingskansen: Je kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan opleidingen,
afgestemd op jouw ervaring en competenties.
Vergoeding: Wij bieden je een competitief loon conform aan de toepasselijke barema’s (barema
A1 tot A4, afhankelijk van ervaring en expertise) in een goed werk/leef kader met degelijke
verlofregeling en glijdende uren. Je relevante ervaring telt mee in de berekening van jouw
anciënniteit (tot max. 20 jaar).

Hoe reageren?
Solliciteren voor deze ronde doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar:
HRM@pomlimburg.be, t.a.v. mevr. Hilde Vanheusden
vóór 24 april 2020 met vermelding van “Vacature Redacteur Economie en Digitalisering”. Na interne
positieve screening zal je worden uitgenodigd voor een verdere schriftelijke en mondelinge proef.
Aarzel niet om al je vragen te stellen via HRM@pomlimburg.be.
Je kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

Meer info over de werking van POM Limburg vind je op de website www.pomlimburg.be.

Diversiteit en gelijkheid van kansen staan hoog in het vaandel van POM Limburg.
Wij werven dan ook op basis van competenties en talenten, los van leeftijd, afkomst, geslacht,
handicap of levensbeschouwing.
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